Sáng ngày 8 tháng 12 nm 2014, S Khoa hc và Công ngh ã thành lp Hi ng khoa hc và công ngh
nghim thu tài cp thành ph "ánh giá trình công ngh doanh nghip thuc các nhóm ngành kinh t ch lc
trên a bàn thành ph à Nng" do Tin s Trn Hu Ngc -Vin Trng Vin ánh giá khoa hc và nh giá công ngh
- B Khoa hc và Công ngh ch nhim tài.
Theo Ban ch nhim tài, qua kho sát, nghiên cu s liu 80 doanh nghip các lnh vc nh: c khí, cao su,
dt may, giày da...ca à Nng ã thy c các ch s T,H,I,O và TCC ca tng doanh nghip và tính toán c ch s
trung bình ca các nhóm ngành và trung bình ca chung v công ngh ca toàn thành ph, bc u ã xây
dng c h thng thang im cho phép lng hóa các thành phn, trình công ngh ca các doanh nghip. ng thi
Ban ch nhim tài cng ã xây dng c c s d liu trang website to thun li cho vic cp nht, lu tr, x lý và truy
cp thông tin phc v tra cu, tìm kim thông tin, qun lý nhà nc v trình công ngh các doanh nghip, liên kt
các trang web cung cp thông tin, kt ni nhu cu công ngh gia các doanh nghip.
Kt qu tài cng ã xut mt s công c cho phép s dng các kt qu ánh giá v trình công ngh vào vic hoch
nh các chin lc phát trin công ngh và chin lc phát trin kinh t ca các doanh nghip à Nng. tài cng ã
xut nh: thành ph à Nng nên u t vào các ngành có li th v công nghip in t, công nghip ch bin thy sn,
giày da, may mc, c khí, hóa cht và c bit cn chú trng vào chin lc phát trin các ngành công nghip ph
tr cung cp ph tùng chi tit cho các hãng sn xut ln ang có mt trên a bàn.
Theo i din S Khoa hc và Công ngh, ây là tài u tiên phc v cho ngành khoa hc công ngh, giúp vic
qun lý công ngh ca các doanh nghip t hiu qu và chính xác, hàng nm S s tip tc b sung kt qu iu tra
kho sát công ngh các doanh nghip ánh giá c thc trng công ngh ca các doanh nghip, t ó có nhng
chính sách, c ch h tr và t vn cho doanh nghip thay i, la chn công ngh phù hp kh nng tài chính cng
nh quy mô ca doanh nghip.
Kt qu tài ã c Hi ng ánh giá xp loi: Khá.
Bích Liên

